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Fraterschool met H. 1. S. 
leerplan, 

De Fraterschool, die vrogger ge- 

vestigd was op Ringinsirah 41, is nu 

naar Madjenang 2 verhuisd, ia het 

voormalige gebouw van de au!ozaak : 

Edgar. 

Op 20 Nov. as. begint de cursus 

weer. Er is dagelijks gelegenheid tot 
het aangeven van leerlingen voor de 

voorklasse, le, 2e en 32 klasse, en 

ook voor bet internaat. 

Hierbij zij opgemerkt, dat alleen 

jongens kunnen worden aangevomen. 

We vernemen, dat te Madjerang cen 
Katholieke Centrum zal worden ge- 
sticht. 

De Heer R.S. Poespowardojo 

met pensiosen, 

Wj vernemen, dat de heer R, Soe- 

darsono Poespowardojo, Commies-Re- 

dacteur van het Regentschapskantoor 

alhier met ingang van ult. October '39. 

overeenkomstig zijo-eigen verzoek we- 

gens het bereiken van de pensioenge- 

rechtigden leeftijd eervol ontslag uit 

den vasten dienst van het Regentschap 

Kediri is verleend. 

Zelimoord op Lebaran, 
We vernemen dat Latipah wonevde 

te Donajan 

twaalf uur verdronken in de put werd 

Ontdekt, . 

Direct werd de politie gewaarschuwd, 

die het lijk per brancard naar het zie- 

kenbuis Gambiran vervoerde. 

Naar men ons mededeelde, zou de 

eergiterenmiddag circa 

ongelukkige aan een zeuwziekte lijdeo. 

Mutaties, 

Overgeplaatst van : 

Ngronggot, district Kertosono, regent- 

schap Ngandjoek naar Taloen, district 

Wlingi, regentschap Biitar, de Mantri- 

politie bij de bestuurspolitie : 

Verduistering. 

We vernemen, dat de heer S. eige- 

haar van bet wajang-orang-gezelschap: 

Srie Wandowo, dat momenteel op 

de pasas-malem haar vertooringen 

geeft, op verzoek van de politie te 

Soerabaia, is aangehouden, 

Hy zou zich schuldig maken aan 

verduistering van goederen ter waarde 

van f 180— ten nadeele van den heer 

T.K. A, woonachtig te Soerabaia. 

Lebaran. 
Hoewel de Lebaran officieel op 13 

Nov. '39 viel, warea er toch nog veleo, 

die hun Lebarap op de 12e of op de 

1Mde vierden. 

Deze kwestie zat in het verschiltus- 

schen de Javaaosche en Arabissche 

jaartelling. 

Op de 13de hield de Moehammadijah 

afd. Kediri op bet Doho veld een ge- 

zamenlijke bidstond, waaraan tientallen 

Mohammeddaansche vrouwen en man- 

nen deemamen. In deze dagen waren 

de straten bijzonder druk. 

De vierenden waren op hun best 

gekleed, bezochten elkaar en wensch-   
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ten elkaar geluk, waarbij alle haat eo 

nijd moesten worden vergeven en ver- 

geten. 

Opening pasar Djagalan. 

Lang hebben de beslommeringen bf 

de bouwing van de passer door de 

Gemeente ia de buurt van Pardjovan 

geduurd, vanwege oneenigheid tusschen 
de eigenaars van de gronden, doch 

heden is alles dan toch klaar gekomen, 

en zal de nieuwe pasar, genaamd: 

Pasar Djagalan op | December a.s, 
feestelijk worden geopend. 

Bij wijze van proef zullen de ver- 

koopers en verkoopsters de eerste 2 

weken geen belasting hoeven te be- 

taien. 

Rijwieldiefstallen te Kediri. 

Ia den laatsten tijd worden te Ke- 

diri veel rfjwielen gestolen : vooral op: 

plaatsen waar meerdere rijwieleo ge- 

woonlijk verzameld zijn, komen de 

diefstallen voor. De Commissaris van 

Politie verzoekt ons dan ook langs 
dezeo weg de medewerking van her 

publiek in te roepep, om daar waar 

cen bewaker aanwezig is, van zijn 

diensten — 4 raison van €&€a cent — 

gebruik te maken en elders zelf op- 
lettend te zija. Het aaoscha'fen — ea 

uiteraard gebruiken van eeo rijwielslot 

wordt ten zeerste aanbzvolen. 

Hoewel het der Po!itie alhier mocht 
gelukken ongeveer gen maand geledea 

een rijwieldief aao te houden, waar- 

door 25 rijwieldiefstallen tot klaarheid 

kwamen, schijaen er nog meerdere 
lieden te zijn die zich op dit soort 

diefstallen tocleggen, daar og 

steeds pieuwe aangiften binnen. 

komen. Op Woersdag 15 dezer wer- 

den wederom twee rijwieldieven op 

heeterdaad betrapt, Gehoopt wordt 

dat door deze aanhoudingea wederom 

een aantal zaken worden opgebelderd. 

Teoslotte wordt nog verzocht, bij 

ontdekking van een rijwieldiefstal de 
Politie z00 spoedig mogeliik 

tewaarschuwen, opdatin destad 

nog onmiddellijk een onderzoek kan 

worden ingesteld, 

Gemeenteverkiezingen. 

Gisterenavond te 7 ure kwam het 
Stemkantoor bijeen, 

De heer A.H.G. Urgerer werd tot 
lid verklaard, maar aangezien hij zoo- 

wel Provinciaal-als Gemeentelijk vee- 
arts is, heeft hij heden zija verkiezing 

bedankt, zoodat op 21 Nov, a.s. voor 

de z00veelste maal het stemkantoor 

zal moeten veryaderen, ter aaowijzing 

yan dicos plaatsvervanger, 
” 1We vernemen dat de heer Clason, 

hoofd van het Proefstation Java Sui- 
ker industrie alhier overgeplaatst is 

paar Pasoeroean, in wiens plaats de 

heer Hess komt, 
De beer Ciason vertegenwoordigt 

in den Gemeenteraad de Vaderland- 

sche-Ciub. Tegelijk bij de verkiezing 
van een lid voor het LE.V. op 21 
Nov. a.s. zal zijn plaatsvervanger 

worden aangewezen, 

Na hem komt de heer E. Sayers, 
die 2 wekeo geleden van zijo Euro- 

peesch verlof is gearrivee-d, em die 

zija verkiezng hoogstwaarscbijolijk 

wel aan zal nemen.   

SPORT. 
Bondselftal Midioen contra 

bondselftal Kediri 2-1. 

Op Dinsdagmiddag had de veel be- 

sproken ontmoeting plaats tusschen 
b.g. bondselftallen, op bet Koewak- 
veld. Het heeft. van twee tot vier 
geregend, zoodat men een prachtig 
voetbaiweer had, geen last van dezon 

ea wind. De wedstrijd werd op uit- 

stekende wijze door den heer Schree- 

fel geleid, 

Madioen mocht de aftrap doeo, ging 

dadelijk in den amnval, maar Kediri's 

achterhoede kon de bal gemakkelijk 
wegwerken. De pootige center-voor 

van Madioeo speelde kaim en bleek 

de karon te zija, meermalen kogelde 

hij de bal van bet middenveld, die 

Soecratman vaak morilijkheden oplever- 
de, 

Beo kwartier was verloopen nog 

was de stand dubbelblank. Daar kreeg 

Madioeu's rechtsbuiten de bal, pas- 

seerde al zija tenstanders, zwenkte 

paar bioneo, en trapte het leer in den 

doelmond. Soeratman kon de bal nog 

grijpeo, maar het schot was hem te 
machtig I-0 voor Madioen. Kediri be- 

gon een aanval, een fijne voorzet van 

recbts, een mooie kopbal eroaast. 

Weer kwam Kediri aan, een voor- 

zet yan Khoen Gwan, maar v. Oorde 

miste. Bij het begin van den wedstrijd 

heeft deze een paar goede kansen 

voorbij laten gaan. 

De rechtshalf van Kediri was coor- 

tastend, Tjaij bestookte Madioen, een 

tikje naar v. Oorde, een formidabele 

trap, I-1, 

Tot de pauze bleef de stand onge- 

wijzigd, Hierna kreeg Kediri bet zwaar 

te verantwoordeo 

De midvoor van Madioen bad de 

bal, een schot, precies in de rechter- 

bovenhoek, nog kon Soeratman de bal 

pakken, maar ook dezen keer was het 

schot hem te hard, 2-1 voor de gasten. 
Bakri speelde beneden peil. 

Kediri rechts buiten zette voor, 

Tjaij stond ongedekt en reeds dacht 
men, dat bij de gelijkmaker zou zijo, 

maar Madioen 's doelman kon de bal 
nog houden. 

Hieroa speelde Kediri voorhoede zon- 

der fighting-epirit, bebalve v. Oorde, 

wat erg jammer was, want hierdoor 
werden menige kansen voor een te- 

genpuot, verspeeld. Het was niet te 

verwonderen, dat een heeleboel toe- 

schouwers luidruchtig van bun ergernis 

lucht gaven, 

Tot het eiode bleef de stand 2-1 

voor Madioeo. 

RICHE THEBATER. 

Offreert voor Donderdag 16 
tot en metZaterdag 18 Nov. '39 

Metro's groote wereld-sensatie-film 
»HET BEGON IN CHINA" 

(Too Het To Handle) 

met de meest populaireo : 

Clark Gable — Myrna Loy bijgestaan 
door: Walter P.dgeoo — Waiter Coo- 
nolly—Leo Carrilio e.a. sterreo, 

De meest spanoeode en sensatio- 

neele film, die de twee groote sterren 

van ,Test Pilot” ooit gemaakt 
hebbeo. Een bewogen drama over het 
leven der journaal fotografen, te land, 

ter zee en in de luche! 
Kerels zonder vrees... vrouwen 

met den moed van mannea... die 
hun leven wager, om bet pubiiek in 
alle deelen der wereld de recente ge- 
beuctenissen te toonen. 

   

  

  

Maooen die van sensatie leven...! 

Zij omcirkelen de aarde, dringen door 

in alle havens, beleven avontuur, om- 

dat zij het nieuws in beeld moeten 

brengen voor menschen in verwijderde 

streken, 
Frontpagina vieuws is wat de man- 

nen de journaals verfilmen om U de 

groote, actueele gebeurtenissen uit alle 

deelen der wereld voor coogen te too- 
veren! Geen opoffering of gevaar is 

hun te groot. als zij maar nieuws 

hebben dat ,pakt”. 
Hier ziet menhun leven, eco aas- 

censchakeling vao sensatie — hart be- 
klemmiog — gevaar maar ook 

met tusschenpoozen van zoete roman- 
tiek en onbezorgd plezier | 

Eea sensationeele film volgeladen 
met spanving, die men van begin tot 

eind zal doeo medeleven! Het meest 
suggestive beeld van het moderne leven- 

tempo, dat geen tijd laatom op adem te 

komen. 
Too Hot To Handle 

Aaneenchakeling van opwindende 

Situaties. 
Vif uiterst spaonende 

Overgenomen van vijf voorvallen, die 

voor de nieuwe journaals vaa groot 

belang waren, vormen de basis van 

deze nieuwe Metro film, 

situaties, 

waario 

Abonnements 

LOSSE ADVERTENTIEN BIJ VOORUITBETALING. 

  

  

advertenti 

22e Jaargang 

CLARK GABLE en MYRNA LOY 

de hoofdrollen spelen. 

Deze vijf voorvallen zfjn: het 

bombardeeren vanuit de lucht van 
Shanghai, bet verongelukken van bet 

vliegtuig van een beroemde aviatrice 
op en rond de wereldvlucbt, de 

explosie van een gebeimzinnig muni- 

tieschip, de verdwijoing en redding 

van een Amerikaansche vliegenier' 

die als bianke godbeid gevangen ge- 

bouden werd door inboorlingen io de 

Zuid Amerikaansche wilderois en een 
levendige strijd tusschen de New 

Yorksche politie en een beruchte 

gangster, die voorzien van cen machi- 

negeweer, zich ia eeo flat verschanat 

had. 
Ten behoeve van de opnamen werd 

cen gedeelte van het gebombardeerde 
Shanghai gerecrezerd, een vliegtuig 
Iiet men verongelukken en verbran- 

den, een sroomschip van 315 voet 
werd op zee io brand gestokeo, waar 
bij 200 geocfende zwemmers uit het 
woelige water gered werdes, een 
straat te New Yoik werd nagebootst 
voor het gevecbt tegen den gangster 
en een exp “ditie begaf zich naar Neder- 
landsch Gulana, om in de wildernis 
eeo stam van 1000 wilden te filmen, 
die tot nu toe nog niet door blanken 
gezieo wareo. 

Beo film van bruisende vitaliteit, 
  

3 PILERS 
De grondslag voor goede korte golfontvangst. 

Nieuwe vindingen van het Philips laboratorium 

kunnen U grooter ontvangstgenoegen verschaffen. 

PHILIPS ONTVANG-TO ETELLEN 
munten uit door : 

1. Stabiele ontvangst 

2. Ideale weergave 

3. Eenvoud van bediening. 

Op deze drie pijlers steunt de brug, 

die U verbinding met de geheele we- 

reld verschaffan kan ! 

De'radio ontvangst met Philips korte- 

golf-ontvangers is thans tot zulk een 

hoog peil opgevoerd, dat zij den 

luisteraars in Ned.-Indid een openba- 

ring zal zijn. 

Vraagt gratis demonstratie 

»L YRA" 
Radio Goldberg 

Kediri-Tel. 
Hoofdsftraat 

J.G.W. DEKKERS — 

VENDU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS. 

KEDIRI — 

70 
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Donderday 16 1/m Zaterdag 18 Nov. p 
Metro's Groote Wereld-Sersat'e-film 

begon in Chima” goo to 10 Hoodie : 
met CLARK GABLE ea MYRNA LOY, de koviag en koniogin van bet witte doek. De meest spanvende 

en sensationeele film tot nog toe, een aanecnschakeling van opwindende situaties. Een film van bruisende 

vitaliteit, actie... actie... en vog 

deelen der wereld voor oozen getooverd, 
eens actie ! 

Komt! en Ziet 
Hier wordt U de groote, actucele gebeurtennissen uit alle 

Uw twee favorieten, de meest gevaarvolle 

avonturen beleven! Van Begin tot cind zal deze grootsche film U in ijzige spanoiog bonden! 

Attentie! Zate rdagmiddag 4,30 u. Extra Voorstelling. 
  

Het tweede tevens Slotgedeelte van 

De ..OLYMPIADE” film. 
Het groote gebeuren van 1939. Komt alien deze mooie film zieo ! 

“Tondag 19 en Maandag 20 Nov. 

  

MAXIM THEATER ' 

  

.. 

De buitengewone Chineesche filmscblager .Gadis Boneka 
met cerste klasse Chin. artisten 

De Chineesche film sACHIRNJA PEN 
gespeeld door een kleur van de beste Chin artisten. 

Vrijdag 17 Nov. 
Stechts voor 4&:» avond 

lets bijzonders voor het Chineesche publiek. 

GHIDOEPAN” 
  

De meer dan schitterende Ind. spe 

met MISS ROEKIJA — R. MOCHTAR ea. 

elfilm 

“FATIMA" 

  

Zaterdag 18 en Zondag 19 Nov. | 

Schitterende natuurtafereelen — mooie Maleische licderea 

als de ,Krontjongs” — begeleid door het bekende Krontjong-Orkest ,LIEF JAVA" 
En fi'm, die U oiet missen mag! 

ATTENTIE! Zaterdagmiddag 4.30 u. en Zondagmorgen 10 u. Extra Voorste!ilngen 

  

MAXIM THEATER. 

vertoont hedenavond voor het laatsi: 

»GADIS BONEKA" 
en op 17 November '39. 

De Chineesche film 

»ACHIRNJA PENGHIDOEPAN." 

en op 18—19 November 

»PATIMA." 

De meer dan schitterende Indische 

Speelfilm met Miss Roekijah Raden 

Mochtar e.a. 

De mooie Maleische liederen, als 

Krontjongs, gezongen door Miss Rorz 

kijah en Miss Annie Landouw beg leid 

door het Krontjong - Orkest. 

»LIEF JAVA" 
is een waar genotom te hoorev ! 

Politie nieuws. 
Tegen B.G., wonende te Banaran 

werd procesverbaal opgemaakt terzake 

oplichting van een pandbrief No. 3870 

(beleening van een nikkelen polshorlo- 
ge) ten nadeele van B, H. A., wonende 

te Boerengan. 

Door de Politie werd aangehouden 
de persoon van K., wonende te Modjo 
terzake diefstal van van een rijwiel   

ter waarde van f 5,— ten nadeele 

van K., wonende te Toeloengagoeng. 

D., wonende te Modjoroto doet 
aangifte terzake diefstal middels onder- 

graving van goederen ter waarde van 

f 4,80, 

De Inlandsche vrouw T., wonende 

te Bangsal liep een ernstige brandwond 

op aan baar onderlijf, doordat zij bij 

het vullen van haar brandende pe- 

troleum-lamp niet lette, dat deze over- 

liep: en de brandeode petroleum op 

haar sarong viel, Zij werd ter genees- 

kundige behandeling naar de G. B. K. 

overgebracht- Nader werd bericht ont- 

vangen, dat zij heden morgen om 8 uur 

aaa de bekomcn wonden is overl-den, 

J-H., wonende te Pakelar doetaar- 

gifte terzake diefstal van eeo rijwiel 

ter waarde van f 15,—, hetwelk on- 

beheerd voor toko ,M-.yako” was ge- 

plaatst. 

D.M., wonende te Baloewerti doet 

aangifte terzake diefstal van een da- 

mesrijwiel ter waarde van f 10,—, 

hetwelk onbebeerd voor ce woring 

van M., te Koewak was geplaarst. 
  

Churchill erkent groote Fouten 

De marine heeft te Scapa Flow een 

harde Les gehad. 
  

  

Suceessen van duikbootoorlog. 

Zware Strijd is op 

komst 

Londen, 8 Nov. (Reuter)— Ministrr 

Wiaston Churcbil legde in het Lager- 

buis een verklaring af dat naar ihaos 

werd vastgesteld de ,Royal Oak” tot 

zinken werd gebracht door een Duit- 

schen onderzeeer, die,” ondanks de in 

de haven van Scapa Flow aangebrachte 

versperringen, er in slaagde naar bin- 
nen te glippen. Noch de sperringen, 

zooals netten om duikbookten te ver- 

strikkeo, noch de patrouilleerende oor- 

logsbodems in de haven van Scapa 

Fiow zijn afdoende gebleken om de 

ligging der Britsche oorlogschepea vol- 

komen veilig te maken tegeneen aan- 

val van een aan de oppervlakte” va- 

rende of half ondergedoken duikboot. 

Thans zijo maatregelen genomen om 

genoemde versperringen te verbeteren 

ea bet iseen gebiedende noodzaak dat   

zich een groot aantal patrouilleerende 

oorlogsbodems in de baven bevinden. 
Toen de ,,Royal Oak” werd getorpe- 

deerd, was het amotal dezer bodems 

door verschillende oorzakenin verband 

met de bewegingen der vioot, onvol- 

doende. 

Minister Churcbill verklaarde dat de 

ovaantastbaarheid, waarvoor Scapa 

Flow tijders den wereldoorlog bekend 
stond, ertoe geleid heeft de gevaren 

van den huidigen oorlog te onderscbat- 

ten. 

Zoowel door de admiraliteir, als 

door de vioot werd een overmatig ri- 

sico genomen. Geen sterker voorbeeld 

van dat gevoel van velligheid kan wor- 

den vermeld dan het feit dat, nadat: 

de ,,Royal Oak" door de eerste torpedo 

was getroffen, geen der waakzame en 

ervaren officieren aan boord begreep 
dat de oorlogsbodem door een torpe- 

do kon zija getroffen.   

Men dacht allereerst aa uit de lucht 

dreigevd gevaar. Een groot aantal 

manschappen nam zija plaatsen bij het 

luchtafweergeschut ir, waardoor zij ten 

doode gedoemd waren. Terzelfder tijd 

werd door de commandant van de 
»Royal Oak” en den aan boord aan- 

weigen admiraal een onderzoek inge- 

steld naar mogelijkheden van een ont- 
ploffing aa boord van het schip. la 

deze omstandigheden deed de Duitsche 

duikboot baar tweeden aanwal en loste 

haar (weede salvo torpedo's. 

De admiraliteit, waarop de voor- 

naamste verantwoordelijkheid rust, is 

vastbesloten deze bittere les ter barte 

te nemen en hieruit de conclusie te 

trekken dat in dezen nieuwen oorlog, 

met zijn vele rieuwe verwikkelingen, 

niets als vaststaande kan worden aas- 

genomen en iedere raad van ons har- 

nas moet worden beproefden versterkt, 

voor zo0ver onze hulpbrovnen en ons 

vernuft dat toestaan. 

Gedurende deze eerste fase van den 

oorlog heeft de Royal Navy grooter 

verliezen aan menschenlevens geleden, 

dan alle andere Fransche en Engelsche 
strijdkracbten ter zee, te landen in de 
lucht tezamen. 

Elk verlies, ons door den vijand toe- 

gebracht, werd onmiddellijk bekeod 

gemaakt. 

Ben vao onze onderzee#ra, de 

»Orley”, werd door een ontploffing 

vernield, tengevoige vao een onyeluk, 

Deze ramp gescbiedde onder omstan- 

digheden, die op het tijdstip van het 

gebeurde haar publicatie ongewenscht 

maakten. 

De onderzeetrs. 

Dz osrlog ter zee was in feite de 

cenige oorlog, die op volle schaal werd 

gevoerd: Men moet 'ecbter niet ver- 

onderstellen, dat de eenige gebeurte- 
nissen verliezen der Britsche vloot 

waren. Hetgeen ik het Huis reeds met 

inachtneming van een groote mate van 

voorz chtigheid een zes weken geleden 

kon mededeelen, namelijk dat wij erin 
geslaagd zijo, de aapvallen der 
Ubooten definitief te be- 
dwingen, kan ik thans met veel 
grooter mate van zekerbeid herhalen. 

In deze tweede vier weken vao den 

oorlog verloor Eageland door de han- 

delingen van den vijand 72.000 ton 
scheepsruimte hetgeen miader is dan 

de helft van de gedurende de eerste 

vier weken van den oorlog verloren 

gegane tonnage. 

Tegenover dit verlies kunnen 52.000 

ton op den vijand veroverde scheeps- 

      

  

- 
ruimte, 57.000, tot nieuw gebouwde 
schepen, die in deze vier weken het 

ruime sop kozen en 27.000 ton sche- 

peo, die in het buitenland werden 

aangekocbt, worden gesteld. 

Gedurende deze vier weken bedroeg 

Onze nettowinst aan scheepstonnage op 
den vijand 64.000 ton. Gedurende de 
eerste acht wekeo van den oorlog be- 

droegen onze netto verliezen aan 
scheepstornage minder dan 1/3 pct. 

van de totale tonnage van onze koop- 
vaardrijvloot. 

Een belangwekkend feit is dat cen 

der kostbaarste prijzen, die wij den 

laatsten tijd veroverden, door de ,,Ark 

Royal” werd buitgemaakt: Zooals be- 
kend, deelde de Duitsche radio-omroep 
vele malen mede dat dit schip door de 
Duitsche marisestrijdkracbten tot zinken 

was gebracht. 

Gzdurende deze eerste acht weken 

van dea oorlog werdea meer dan 10 
millioen ton lading in dit land aange- 

brachts» Minder dan 250.000 ton giog 

verloreo. Doch meer dan 4.000.000 ton 

voor Duitsehland bestemde lading werd 

door ons in beslag genomen. 

Wij hebbeo in deze twee maanden 

verscheidene honderden van onze groot- 
ste koopvaardijschepeo uit de vaart 

genomenj teneinde ze met afweerge- 
scbut te bewapenen. Dit heeft nog 

steeds voortgang. 

Groote Worsteling komt. 

Ten aaozien Yan het Britsche offer- 

slef tegeo deg UI booten zeide minister 

Churchill dat bet zeer moeilijk is or- 
aanvecbtbare cijfers over de verliezen 

der vijande!ijke onderzeetrs te gever, 

daar vel2 van hen in diep water tot 
zickea werden gebracht, zonder een 

spoor achter te laten. 

Wij kunnen echter volgens een ta- 

melijk gezonde en voorzichtige scha:- 

ting aannemen dat in iedere week van 

den oorlog tusschen de twee en vier 

Duitsche duikbooten verloren gingen. 

Eveowei kunaeo wij vermoedelijk 
nannemen dat de Duitsche marine 
wellicht iedere week met 2 rieuwe 

  

VENDU.ACCEPTEN 
verilvering bi alle pestkantoren, 
landskassen en agentschappen der 

Postsaarbank     

— POSTSPAARBANK — 
EFFECTENBELEENINGEN 
Ag da mentschappan te Batavia (OS 
Serabaia, Medan «8 Makassar.   
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RADIO LU 
Radio - Techniseh - Bureau — 

  

Hoofdstraat 4i 

Teletoon No. 60 

KEDIRI — 

  

.De nieuwe   
Wij blijvuen neutraal 

Alleen wij durven 

Super Swing contant f 275— 

Blaupunkt"   
Ook op afbetaling leverbaar, 

Annonceeren. 
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BOERDERIJEN ,.SCHRAUWEN“ 

MULOWEG / MADJENANG 
KEDIRI II 

Telefoon Ked. No. 225 

WATES 

PERCEEL-PAKISSADJI 

  

Levert versche volle melk. 

Prima kwaliteit, 

Leverancier van de groote ziekenhuizen: te 

Kediri en Paree en de meeste Doctoren 

ter plaatse, 

Beleefd aanbevelend 

L. H, SCHRAUWEN. 

  

       

 



  

   

Mouts nijwerk. 
Wij hebben een 

keurcollectie 

Japara's houtsnijwerk antvan. 
gen zooals: ” 

Presenteerbiaden, 

Poederdoozen, 

Sigarettekokers 

Inktkokers 

Broodplankenenz.enz. 

Wij raden U aan om gauw 

Uw keuze te doen, aangezien 

alles grif weggaat. 

Beleefd aanbsvelend, 
TOKO 

»SOEN" 
Aloon - Aloonstraat Telf. 63 

KEDIRI. 
  

  

onderzee&rs wordt uitgebreid, dat wil 
zeggen 20 gedurende de tien achter 

ons liggende oorlogsweken. 

Wij moeten in ieder geval verwacb- 
ten dat Duitschland in Januari a.s. 

over 100 duikbooten zal beschikken, 
ongeacht de verliezen, die tot dien tijd 

zullen worden geleden. Wij moetener 
daarom rekening mee houdeo dat een 

groots, onmgedoogende wors'eling ons 

te wachten staat. Alle maatregelen 

| Worden evenwel genomen om aan dit 

,vooruitzicht het hoofd te kunoen bie- 

“ 

den. “ 

Groote verliezen worden 
verwacht. 

Ik moet het Huis opnieuw waar- 

schuwen dat aanhouderde verliezen 

aan schepen moeten worden verwacht. 

Wij kunnen op geen enkel tijdstip on- 

kwetsbaarheid tegen duikboot-aanval- 

len wearborgen, Behalve tegenover 

aanvollen van vijandelijke onderzeegrs 

zien wij ons ook nog gesteld tegenover 

de bedreiging door Duitsche oppervlak- 

te oorlogsbodems, die als kapers optre- 

Zeker is dat een en mogelijk 

zelfs twee zoogenaamde sI»9gsche- 

pen in zakformaat op den 

Atlantischen Oceaan rondzwerven, ter - 

einde te trachten onze handelswegen 

te verstoreo. Merkwaardiz is echter, 

dat deze krachtige schepen geduren- 

de de zes wekeon, die zij op den 

Atlantischen Oceaan rondzwierven, 

geen schip”? wisten prijs te 

maken, dat culsseen noemenswaar- 

dig verlies moet wyorden beschouwd. 

Tot dusverre werden door Duitsche 
oppervlakte - aoridpsbodems siechts 2 
scheper van ongeveer 10000 ton tot 

tinken gebracht, tegen 212.000 ton 

door aaovallen van duikbooten. 

Churchill zeide dat het iets wonder- 
baarlijks is, dat Frankrijk, hetwelk 

reeds te land een z00 groot aandeel 

heeft in de krijgsverrichtingen der ge- 

aliieerdeo,  tevens ter zee een zoo 

krachtige versterking van de geallieer- 

de marinestrijdkrachten mogelijk maakr. 

den. 

Goede hoop. 

Mioister Churchill besloot zijo ver- 
klaring met te zeggen dat bi, na de 

negende week van den oorlog, ge- 

voelde te kuanen zeggen, dat wat 

betreft den oorlog ter zee, goede hoop 

mag worden gekoesterd dat alies goed 
zal gaan. 

  

Oude dame ontdook 

de belasting. 

Boete van 15000 getischt. 

Een 7l-jarige oude, dame uit 

's-Gravenifage bad onjuiste aangiften 
voor de vermogens- .en inkomstenbe- 

lasting gedaan. Zij had een vermo- 

gen van ruim eea millioen, doch gaf 

  

op ongeveer f 800.000 te bezitten. Ook 
haar inkomstenbelasting bad zij raar 

verhouding te laag opgegeven. 

Zij was voor deze feiten voor de 
strafkamer van de rechtbaok te 

's-Graveohage gedagvaard, doch zij 

was niet verschenen. Een getuige, in- 
specteur van de belastingen, lichtte 

de vaische aangifte toe en deelde me- 

de, dat een neef van de verdachte 

aan de belastingen de noodige inlich- 

tingen bad verstrekt. 

De Officier vao Justitie, jbr. mr. 

Van Asch van Wijck, deelde in zija 

reguisitoir mede, dat verdachte een 

lastige oude dame was met wie geen 

laod te bereilen was. Zij had ver- 

klaard, dat zij van meening was, ge- 

noeg belasting te betalea en daarom 

maar opgaf, wat haar goeddacht. 

Zij kreeg er toch niets voor terug- 

vond ze. Het moet deze dame duide- 
ljk worden gemaakr, dat zij deze 

Weeskamer Vendutie te Kediri. 
Op 20 en 21 Novsmber '39 aanvang 

9.15 uur van Toko HAP HIEN HOO 

(Djsgalanstr. 21) van diverse soorten 

  

provisi#o en dranken, kleedingstuk- 

ken- garen- zeep- brandkast enz. enz. 

Verkooper Agent Weeskamer. 

VERKIEZING 
Leden Stadsgemeenteraad. 

De fd. Burgemeester van Kediri 
maakt bekend, dat het Stemkan- 
toor op Dinsdag den 21sten 

November1939, om 6.30 uur 
des avonds ten Gemeentehuize in 
openbare vergadering bijeen zal 
komen, voor de aanwijzing van 
twee leden van den Stadsgemeen- 

teraad van Kediri, zulks in de 

plaats van: 
a.den op 15 November jl. tot lid 

verkozen candidaat den Heer: 

A.H.G. Ungerer, die zijn ver- 
kiezing niet heeft aangenomen: 

b.den Heer E.W Ciason, die ont- 
slag heeft genomen als lid. 

Kediri, 16 November 1939. 

Bekendmaking. 
De fd. Burgemeester van Kediri 

maakt bekend, dat in de op Woens- 

dag 15. November 1939 gehouden 

vergadering van het Stemkantoor 
de Heer: 

A. H, G, UNGERER 

tot lid van den Stadsgemeenteraad 
van Kediri is aangewezen, zulks in 
de plaats van den op 31 October 
jl tot lid van voornoemden 
Raad verkozen candidaat M.F. W. 
Fransz, die zijn verkiezing niet 

heeft aangenomen. 
Het betrekkelijk proces - verbaal 

ligt voor een ieder te zijnen kan- 
tore ter inzage. 

Kediri, 16 Nov, 1939.— 

    

  

  

  

    
  

recalcitrante houding niet kan: vol- |: 

houden, meende de officier. “Zy had 

reeds een straf te 'pakken in den 

vorm van een fiksche navordering, 
doch ter waarsehbuwing wilde de Of. 

ficier een gecombineerde straf zien 

opgelegd, ni, eem geldboete van 
f5000 en eea voorwaardelijke gevan- 

geoisstraf van twee maanden met een 

proeftijd van drie jaar. 

  

  

  

Te- Huur 
Is de- Banda#lidrstraat No. Ia. 1 

Een groot huis ,Huur t 30,— 

'8 maands. 

Hoofdgebouw : Groote 

achtergalerij met 4.slaapkamers. , 

Bijgebouwen : Zeer ruime garage. 

Drie kamers, keuken, badkamers en 

W.c. 

Grooten tuin v6or' en achter, 

vruchtboomen. Alles bandjirvrtf. 

Te bevragen bij de 

Ked. Snelpersdrukkeri). 

Yoor — €n 

met 

  

      

   
   

EL COMERCIO 
»van 5 tot 10 ceut” 

siteaten: M. V. Handel My. biintzel & Sehumeher” 

HEEL DE ARCHIPEL 
Is in de wolken over 
Et Comercio en geen 
wonder. Binor, zachter 
Geuriger sigaar bestaat 
@r niet. Zulver hand- 
werk volgens hands 
Inslagmethode.    

  

  

LEESBIBL IOTHEEK 

  

  

De abonnementsgeiden bedragen : 
1,— per maand voor 6€n boek 

f 1,75 per maand voor twee boeken tegelijk 
f 2:50 per maand voor drie boeken tegelijk 

met dien verstande, dat UI z00 dikwijls moogt ruilen als U wilt 
Indien U duseen abonnement voor &tn boek 
heeft, waarvoor U &€n gulden betaalt en U 
ruilt het boek iederen dag, dan betaalt U 
voor 30 boeken toch niet meer dan &en 
gulden. 

ps bibliotheek - catalogus verschijot bivnen- 
ort, 

Wordt I: an 

DJABA 

  

EEN PRACTISCH, HANDIG EN Ba rd 
WERK VOOR EEN LUTTEL BEDRAG! 

DE AUTOWEGEN -ATLAS 
van JAVA M 

1 2.75. 
io 5 kle endruk 
op stevig ivoorcarton 
met Cartonren cmslag e» linnen rug, 

op Schaal 1: 500.000 
in totaal 9 aansluitende kaarten compleet bijgewerkt, en 
Wwaarin opgenomen: 

alle berijdbare wegen 
Kilometerafstanden van plaats tot plaats 

Hoofd-Afstandstabel voor grootere afstanden 
Bergen en plaatsen met hoogte-cijters 
Spoorwegen, Vliegvelden, Ondernemings - fabrieken 
Pasanggruhans en veic 
Verkrijgbaar bij de Ked, Snelpers. 

  

LEESTEZELSCHAP -- LEESBIBLIOTHEEK 

Ked. Snelpers Drukkerij. 
  

  

  

   
    

      

   

   

KOTTA 

ADOERA en BALI 

aanwijzi: gen voor toerisme. 

  

Vichy 

Source de Beaute 

preparaten voor | 
   

Wetenschappelijk samengestelde 

verzorging en. 

verfraaiing der huid. 

— RESIDENTIE APOTHEEK 
Telefoon No. 52   

  

: PROTESTANTSHR, KERK. , 

Hollandsche Kenalan 

19 Nov. '39 Kediri  9u.v.m. Doop 
26 Nov," Wiingi 9 cit v. m, 

Blitar 6 uur n. m, 
Avondmaal, 

3 Dec. '39 Kediri 9 uur v. m. 
Avondmaal 

Djombang 7 uur o. m. 

  

Maleische Kerkdienst. 

H, B, Matulessy. 

19 Nov. '39 Madioer 9— u.v. m.(Doop) 
Ngawi 4.— om. 

26 Nov, '39 Trenggalek 9.-- u, v.m. 
TI. Agoeng 4.— u, n.m. 

29 Nov. '39 Kediri 6,30 u, n.m, 
voor Zending, 

nana 

OOST - JAVAANSCHE KERK 

lederen Zondag 

dienst 9 u. v.m. 
Te Kediri (Baloewertistraat) 

Blitar, Toeloengagoeng, 

Ngandjoek, Paree, 

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zondag. 

le H. Mis 
2e H. Mis 

te Kediri 5 uur v. m. 
1.30 uur v. m. 

Lof 5.30 uur a. m. 
6 uur v. m. Stille H. Mis 

7.30 uur v. m.  Hoogmis 
5,30 uur n.m. Lof 

te Biitar 

Oaderricht Katb. Javanen 6 uur o.m. 

  

PETROMAX COMFOREN. 
Wij ontpakten zoojuist 

De Nieuwe 

Modellen 1939 
en noodigen U uit tot cen be. 

zichtiging dezer 

Schitterendeo en Practische 

Petromax Comforen, 
Verkrijgbaar bij : 

Toko Wed. 

Tan Bing Wie 
Klentengstraat No. 90, 

KEDIRI, Tel. No. 149, 

  

TENG HONG TJIANG 
VENDUHOUDER COMMISSIONNAIR 

MEUBELMAKER 

TRANSPORT — ONDERNEMING 

KEDIRI — Klentengstraat 64 — Telat. No, 107 

  

Voor Uw meubilair en Ontwerpen 

geroutineerde toekangs en eerste kwa- 

liteit meubelhout. 

Zeer billiik io prijs en leveriog op 

garantie, 

Voor Uw venduties gegarandeerd 

goede resultaten. 

lopakkzo voor alle plaatsen. 

  
  

Bekendmaking. 
Beleefde 

aan onze geachte Clian- 

tele, dat ddo, 292 dezer 

as. onze zaak overge- 

mededeeling 

bracht zal worden naar 

nieuw Tokogebouw aan 

de Aloon -aloonstraat 

No. 17 Kediri. 

Hoogachtend. 

TOKO 

»MADIOEN” 
KEDIRI Telf. No. 62.
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DUETSCH. ANTWOORD OP HET 
VREDESVOORSTEL. 
  

Het zou verwerping van het Nederlandsch-Belgische aanbod om- 

vatten. — Btitsche torpedobootjager op een mijn geloopen en gezon- 

ken,—Sir Arthut Salter tot Britsch minister benoemd.— De Ameri- 

kaansche troepen in China worden niet teruggetrokken. 

PE 

De Duitschers zullen de ,,City of Flinc nlet hinderen. 

Het Duitsche antwoord op het 

bemiddelingsvoorstel 

Overhandigd. 

Londen, 14 Nov. (Aveta Reuter.). 

Verklaard wordt, dat de tekst van het 
Duitsche antwoord op het vredesbe- 

rpep van Belgis en Nederland heden- 

middag aan de Nederlandsche en 

Belgische gezanten te Berlin werd 

overhandigd. 

De tekst werd nog niet officieel 

onthuld, doch de correspondent te 

Berlija van het Stockbolmsche blad 

»Afton Bladet” verklaart, dat Hitler 
het bemiddelingsaanbod beleefd ver- 

wierp. 

Briteche torpedojager gezonken. 

Londer, 14 Nov. (Aseta Havas). 

De Admiraliteit maakte bekend, dat 
een Britsche torpedojager op een 

Duitsche mijo is geloopen en gezonken, 

Een opvarende: werd gedood, zes 

worden vermist, 3 officieren en 12 

minderen werden gewond, Ruim 70 

Opvarenden werden opgepikt door 

sleepbooten en mijaenvegers. 

Ditis de eerste torpedojager van 

de Britsche vloot welke sedert het 

uitbreken van den oorlog verloreo 

gaat. 

Duitiche generasis tegen cen 
inval in Nederland? 

Parijs, 13 November (Reuter). Vol- 

gens den Ziirichschen correspondent 
van.,be Journal” heeft een kracbtig 

ingrijpen van de generaals Von Rei- 
chenau en Von Blaskowitz tot dusver- 
re eed inval der Duitschers in Neder- 
land voorkomen, 

Genoemde generaals vreesden dat 

eea dergelijke daad van agressie tot 

gevolg zou hebben, dat de Vereenigde 
Staten actief zullen deelnemen aaD 

het conflict, aldus de correspondent, 

die verklaart iolichtingen rechtstreeks 

uit Berlija te hebben ontvangea. 

Ministers der dominions bezoe- 
ken het front. 

Somewhere ia France, 13 Novem- 
ber (Reuter). Vijf ministers 
van het Britsche Imperium, die met 

Eden de Britsche zone van het front 

hebben bezocbt, vertrekken hedenoch- 

tenod weer,—verklaarde Eden aan den 

specialen correspondent van Reuter 

bijde Britach Bxpeditionary Force 
Geen der bezoekers kon ra'aten den 

vitstekenden toestacd op te merker, 

waarih de troepen verkeerer, 

De staatslieden behieldeo van hun 
bezoek de volgende indrukken, name- 

lijk, dat er een atmosfeer van wooder- 

baarlijke sameowerking heerschte on- 

der alle Britsche expeditionatre troepen 

vanaf het mulitaire hoofdkwartier tot 

aan de froneltete, en voorts dat er 

uitstekende betrekkingen bestaan tus- 

schem dev Britsche “troepen en de 

Fraosche burgerbevolking. 

Duitsche bommenwerper 
neergeschoten. 

Parijs, 14 Nov. (Aneta Reurer). 

Cbarles Morice scbrijft, dat Pransche 
gevechtsvliegtuigen em Heinkei-bom- 
menwerper neerschoten. 

»Onze vliegers vielen aan, en na 

3 wisuten bad de Heiskel viam ge- 

vat. Het toestel verloor een vleuge!: 

tenslotte werd het in de lucht opge- 

blazen, de vleugels en de moter wer- 

den “in -aile-richtingen” weggesiingerd. 

De bemasaleg was siet in staat 
paracbutes te gebruiker.   

Legercommunigu€'s. 

Berlijo, 14 Nov. (Aneta- 

Transoad) Het opperbevel der 

Duitsche troepen maakte bekend, 

dat Maandag slecbts licbte verken- 
nings- eo | artillertevactiviteit plaats 

vond: bet “is rustig san: bet geheele 
front. 

Ondanks onguostig weer voerden 

Duitsche gevechtstoesteilen een aan- 

val uit op ,de Shetlands- cilanden: 
twee vliegbooten werden  gedurende 

deze raid veroield, terwijl vermoede- 

ilijk een treffer werd geboekt op ecen 

Britschen kruiser, hetgeen ecbter viet 

met zekerheidr wasroeembaar was. 

De Duitsche toestellen keerden al- 

len veilig op- bun-basis terug. 

Londen, (4 Nov. (Aneta-Reu- 
ter), Uit officieele bronoen wordi 
vernomen dat tijdens de Duitsche raid 

op de Shetlands-eilandeo geen enkele 

vliegboot werd vernield. 

Duitsche waarschuwing inzake be- 
wapende passagiersschepen. 

Berljn, 14 Nov. (Aneta- Reu- 

ter). De .Berliner Bacsen-eitung” 

waarschuwde, dat Eogelaod geen pas- 

sagiersscbepen kan bewapenen en 

dio verwachbten dat zij als vreedzame 

vaartuigeo zullen wordeo beschouwd. 

Niemand kan op een dergelijk pri- 
velige aanspraak maken, daar dit in 

strijd is met alle beginselen van re- 

ciprociteit. 

ledere Britsche maatregel moet een 

daarmede overeenstemmend  militair 

antwoord uitlokken. 

De ,City of Flint” kan veilig 

terugkeeren. 

Washington, 13 Nov. (Reuter). 

De Duitsche regeering deeide aan de 
Amerikaansche regeering mede, dat 

de Dui:scbe oorlogsschepen last bebben 

gekregeo, de City of Fliot" op baar 

terugreis naar de Vereenigde Staten 

geen moeiljjkheden in den weg te leg- 
gen. 

Duitschland. 

Ernstig spoogweg-ongeluk. 

Oppelo, 13 Nov. (Transocear). 

  

Als gevolg van een ernstig spoor- 

weg-ongeluk in Opper-Silszis werden 

Zondagavood 43 personen gedood en 

60 anderen zwaar gewond, 

Door een verkeerd sigoaal tusschen 

Langlieben en Rosengrund botsten va- 

melijk twee volbeladen passagierstreinen 

tegen elkander op. 

Rusland. 

Litwinoff. 

Moskou, 13 No. (Transoceap). 

Het.gerucht doet de ronde dat de 
vroegere Sovjet-Russische volkscommis- 

saris van Buitenlandsche Zaken Masim 
Litwinoff thans een partij-betrekking 
bekleedt. Beweerd wordt dat Litwinoff 
thans hoofd is van het Bureau van ln- 
Iichtingen omtrent andere larden der 
'Geotrale commissie var de communisti- 
sche partij. 

Volgens Havas wordt in officicele 

kringeo algemeen toegegeven dat Lit- 

Winoff, die na zijo aftreden als volks- 

Commissaris van Buitenlandsche Zaken 

van bet politieke tooneel verdween, 

#poedig wederom de belangrijke rol zal 

vervuilen, die hij gedurer de vele jaren 

ia het Sovjet-Russisehe politteke leven 

beeft gespeeld. Ofsehoow het twYfeiach- 

tig is of Litwinoff een post zal worden 

jaslicbte 'keingen beweerd, . dat. de 
igawezen leider. der. Sovjet-Russische 

Hbuitenlandeche spolitiek ,een nieuwe: 

| start” zal, maken. 

| Britsch-Indic. 
|Onlusten in de Noordwestelijke 

provincies? 
!  Rome, 13 November (Transocean). 

| Volgens een telegram, dat heden door 
het dagblad ,,Tevere” uit Simla werd 

Ontvangen, zija ia de Noordwestelijke 

provincies van Britsch-Iadi8 onlusten 

uitgebroken. 

In bet telegram wordt verklaard, 

dat de Britsche autoriteiten hierdoor 

ten zeerste worden verortrust ea over- 

.Gegaan zijn tot massa-arrestaties in de 

grootere plaatsen, waar door plaatse- 

lijke stamboofden een anti-Britsche 

, propaganda wordt gevoerd. 
Er heeft bovendien een amntal grens- 

incidenten plaatsgehad. 

Tydeos een vergadering te Bomby 
werd een honderdta! volgelingen van 
Gandhi gearcesteerd, waartegen door 

bet CongresComit4 een verontwaar-. 
digd protest werd ingediend. 

Lithauen. 
Kabinetscrisis, 

Kaumas, 13 November (Transocean). 
De kabinets-erisis, die gedurende de 

afgeloopen week latent is geweest, is 

thans acuut geworden door het aftce- 

den van dea minister van Pinarcito, 
generaal Sutkus: verwacbt 'wordt dat 
thans het geheele Litbausche kabinet 
binnenkort zal aftreden, Io opdracbt 
van president Smetona voert de gevol- 
macbtigde regeerings-commissaris voor 

het Wilna-gebied Mzrkys, reeds on- 
derbandelingen over de vorming van 
een nieuwe Coalitie-regeering, waaria 

de christen-democraten en de socia'is- 

tische pactijen vertegenwoordigd zul- 

len zijo. 

Lithauen neemt Joden op. 

Kaunas, 13 November (Reuter). 

Lithauen beeft er in toegestemd, 

asyl te verleeren aan 1500 Joden, 

die door de Duitschers uit. het dis- 

trict Suwalki zija verdreven. 

Lithauen heeft. reeds te Berlija 

geprotesteerd tegen bet feit, dat 

duizenden Joden omar de Lithausche 

grens worden gedreven, doch het 

geeft nog geen antwoord ontvangen 

Op dit protest. 

Groot-Brittannit. 

Sir Arthur Salter benoemd tot 
minister. 

Amsterdam, 13 Nov. (Tran s- 

ocean). Ben bericht uit Londen 
meldt, dat het onafharkelijke lid van 
het Lagerbuis voor de Oxford Ucsi- 

Arthur Salter, is 

beroemd tot minister van Koopvaardij. 

  

versiteit, Sir 

Gevecht met Duitsche vliegboot. 

Londen, 13 Nov. (Reuter). 
Drie Britsche gevechtsvliegtuigen, die 
ter boogte van de Oostkust boven de 

wolken patrouilleerden, namen op 

een zcker oogenblik: een Duitsche 

vliegboot waar, die. omstreeks 600 

meter lager vioog, 

De vliegboot dook,' zoodra zij de 
Engelsche toesteilen- bemerkte, on- 
middellijk omlaag,.doch de leidcr van 
de Britsche eskadrille stortte zich 
omlaag totdat bij zich precies achter 
bet vijandelijke toestel bevond en 
bestookte dit.met zijo machinegeweren. 
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tovoewesen, dia te. vergeltjken..is. met | 
de. voorsanstsamde positie, die, vroeger: 

door hem bekleed werd, wordi ia welin-- 
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De acbterste mesitionmehanser:| 
ivande vliegboot beantwoordde het 
|vuur, zooder echter xija sanvaller te 
jtreffeo. Eeo stuk van een der vleu- 
gels van de vliegboot werd afgescho- 

ten, waarop deze dekking zocht in 
de wolken. 

Schip gezonken na ontploffing. 

Londen, 14 Nov. (Aseta Reuter). 
Het 8.000 ton metende Britsche 

stoomschip ,,Matra” is in de Noord- 

zee verloren gegaan, ten gevolge van 
een ontploffing. 

2 personen werden gedood, terwijl 

22 gewond werdea. 

De gezagvoerder, 10 officiecen en 

40 Britsch-lodische matrozen werden 
door een reddingsboot anboord geno- 
men. 

Nog een schip gezonken. 

Amsterdam, 14 Nov, (Aoeta Trans- 
oc.). Het Britsche s:oomschip ,,Cros- 
weli” is, na op een Britsche mija te 

zija gestooten, gezonken, 

Van de uit 12 koppen bestaande 

bemanning worden zes vermist, 

Volgens de laatste berichten werd 

het vaartuig door een Duitschen on- 
derzeetr, tea Noorden van Schorland, 

Reynaud te Londen. 

Londen, 14 Nov. (Aneta Reuter). 

De Fraosche mioister van Financigo 
Reynaud kwam te Londen aan voor 
een kort bezoek, ter bespreking van 

verschillende financieele en economi- 
sche problemen, die door den oorlog 

zijn ontstaar. 

Duitschland. 

Von Blomberg gearresteerd ? 

Kopeohagen, 14 Nov. (Reuter). 

Gemeld wordt, dat de vroegere op- 

perbevelhabber van het Duitsche Ie- 

ger,  maarschalk” Voa Blomberg en 

andere welbekende Duitsche 

naal-socialisten gearresteerd 

zije, 

natio- 

zouden 

Belgie. 

De Amerikaansche gezant bij 
Koning. Leopold. 

Brussel 14 Nov. (Aneta Transocean). 
Koning Leopold ontving heden den 
Amerikaanschen ambassadeur te Brus- 
sel. 

Politieke kringen onthouden zich 

er van, bet besprokene weer te ge- 

ven, 

Drie Britsche vliegtuigen geland? 

Brussel, 14 Nov. (Aneta Trans- 

ocean.). Drie Britsche vliegtuigen vlc- 
gen hedenmiddag over Belgiisch ge- 
bied en landden tenslotte in Belgi&. 

Eko toestel landde te Coxyde, het 

tweede te De Panne en het derde 
oabij de Fransche grens. 

Daarentegen verneemt Reuter 

vit welingelchte Belgitsche kringen, 
dat geen Duitsche vliegtuigen meer 

over Belgitsche grondgebied viogen 

of op andere wijze de Belgitsche neu- 

traliteit schonden, sedert de Belgitsche 

regeering hieromtrent op den 3den 

dezer bij de Duitsehe regeering pro- 

testeerde. 

  

Londen, 14 Nov. (Aneta Reuter). re. 

De toestand van premier: Chamberlain 
blift verbeterende, de premier pre- 

sideerde heden de kabinetszitting. 

Poolsche ministers aangekomen., 

Londen, 14 Nov. (Aseta-Havas). 

De Poolsche mioisters Sikorsky en 
Saleski landden heden op het vlieg- 
veld te Heston, vanwaar zij per auto 

naar Londaen vertrokken. 

Sikorsky verklaarde aan de pers dat 

het tragische omstandigheden zija die 
hen naar Engeland brachteo, doch hy 

-heeft het volste vertrouwenin de over- 
winning der geallieerden, en is er ze- 

ker van dat deze overwinning Polen 

wederom zal doen herleven. 

  

ga    
frisch na het bad! 
Eerst een lekkere lauwe douche om 
alle onreinheid weg te nemen, daarna 
#link frisch sirammen en ten slorte, 
en dat is het voornaamste, rijkelijk 
het lichaam bepoederen met Purol- 
poeder, vooral op die plaatsen, waar 
gij meer dan elders transpireert. 
Eerst dan weet gij, dat gijuw lichaam" 
goed verzorgd hebt, en dat gij ge- 
durende het verdere gedeelte van 
den dag u prettig zulk blijvgn voelen. 
De heerlijk verfrisschende en ver- 
koelende werking van Purolpoeder 
gecftu een ongekend gevoel van 

welbehagen. Gij voorkamt niet al- 
leen overmatig transpireeren, maar 

Ook stukgaan en schrijnen van de 
huid. En last not least: de geneed: 
krachtige stoffen, die alleen in Purol- 
poeder en in geen enkele andere 
bedak voorkorgen, behoedenu tegen 
en genezen alle huidontsieringen als 
uitslag, puistjes, roode vlekken, ruw- 
heid der huid, roode hond enz. 
De dagelijkeche behandeling met 
Purolpoeder houdt u frisch, opge- 
wekt en energiek, een ware ver- 
rukking in de tropen. , 

PUROL- 
POEDER 

Om de huid 
gezgnd, koel en 
droog te houden. 

Inbussenvan 90ct.en .1.50 
Bij Apoth. en Tokohouders. 

   

   
      kindaren 

Volwasgene”,         
         
  

OYLMPIA 
Schrijfmachines bljven toch al- 

tjd aan de spits. Deze wereld- 

beroemde Duitsche machines kunt 

U tegen bijzondere .afbetalings- 

conditie te Kediri, ALLEEN 

krijgen bij de 

N.V. Ked. Snelpers 

Drukkerii 

    

   
    

   

    

M0 

Ir 3, 
LF 2, 

De Wade Dar '@ 

valt op met een toilet uit de 
DE REVUE 

Thang met het dubhele aantal 
raderpatronen 

| Ab. prijs F 7,25 per jaar, 
  Ti 85 per half jaar, 

per kwartaal. 
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